VOETBALACADEMIE

VACATURE

STAGIAIR(E) Prestatie Trainer
De HSF – N.E.C. Voetbalacademie wil jeugdspelers optimaal begeleiden in het
ontwikkelen van de vaardigheden die tot het vak profvoetballer behoren. Hiervoor
is de Voetbalacademie op zoek naar een ambitieuze en gemotiveerde stagiair(e)
‘Prestatie trainer’.
Binnen de opleiding van de HSF – N.E.C. Voetbalacademie worden de trainingen en
wedstrijden geassisteerd door een prestatie trainer, die trainingen ondersteunt en
verantwoordelijk is voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van lichamelijke
trainingen. Binnen de opleiding worden daarnaast lichamelijke trainingen uitgevoerd
om de lichamelijke gesteldheid van de spelers te ontwikkelen.
Werkzaamheden tijdens de stage bestaan uit:
- Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van lichamelijke trainingen (zowel
krachttraining als veld)
- Het begeleiden en ontwikkelen van bewegingsscholing, warming-up en
blessurepreventie programma’s
- Het afnemen van periodieke testen
- Ondersteuning bieden tijdens de team- en/of krachttrainingen
- Vernieuwingen en ontwikkelingen op lichamelijk gebied binnen de jeugdopleiding
verder implementeren op basis van wetenschappelijke studies
- Literatuurstudie voor het eventueel implementeren van innovatieve interventies
Competenties:
- Relevante HBO-WO-opleiding (evt. afgerond) met betrekking tot
sportwetenschappen, fysiologie en/of bewegingsleer
- Professionele werkhouding en affiniteit met sport en bij voorkeur voetbal
- Minimaal twee dagen per week flexibel inzetbaar is in de periode 19 juli 2021 tot en
met 18 juni 2022 (vakantie in overleg; exacte data onder voorbehoud van
ontwikkelingen met betrekking tot het corona-virus)
- Ambitie en bereidheid om in de praktijk van de sportwetenschap mee te draaien en
toegevoegde waarde leveren met kennis en inzet
- Regelmatig terugkoppeling geeft aan de stagebegeleider
- Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken

VOETBALACADEMIE

Wat bieden wij?
- Veel ruimte voor ontwikkeling
- Veel vrijheid en verantwoordelijkheden
- Toegang tot wedstrijden van het eerste elftal
- De student krijgt de kans om ervaring op te doen in een topsportomgeving met
professionele begeleiding.
Vergoeding: geen
Start: Juli/Augustus 2021
Aantal plekken: 3 a 4
Interesse?
Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan bovenstaande criteria? Stuur dan vóór 28 mei 2021 je
sollicitatiebrief met motivatie en CV (beide maximaal één A4’tje) naar Sven Verstappen via
sven.verstappen@nec-nijmegen.nl.
Op basis van de reacties wordt een selectie gemaakt. De kandidaten worden uitgenodigd
voor een kennismakingsgesprek bij de HSF – N.E.C. Voetbalacademie tussen 7 en 11 juni
(mocht dit niet mogelijk zijn vanwege de richtlijnen van het RIVM, dan zal dit plaatsvinden
via een video-call).

